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De Werkgroep Connexxionterrein 
Wij, de Werkgroep Connexxionterrein, bestaan op dit moment uit een vaste kern van tien 

buurtbewoners die één keer per maand bij elkaar komen. We wonen in de Edisonstraat, 

Geweerstraat, Boogstraat en op de Leidsevaart en Prinsessekade. Wij realiseren ons dat wij geen 

gekozen afvaardiging van de buurt zijn en dus niet ieders mening vertegenwoordigen. Wij zijn op 

eigen initiatief en door algemene werving in de buurt zeven jaar geleden ontstaan. 

Ons uitgangspunt in het overleg met de projectontwikkelaar en gemeente was en is nog steeds om 

vanuit het algemene belang van de buurt mee te denken en op constructieve wijze overleg te voeren 

met deze partijen om de buurtbelangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

Op momenten dat er belangrijke beslissingen aan het gemeentebestuur voorgelegd worden, 

organiseren wij bijeenkomsten met de hele buurt om tot breed gedragen standpunten te komen. 

Graag nodigen wij buurtbewoners uit die ons willen komen versterken. Ook stellen wij het erg op 

prijs als u mee wilt denken over hoe we nog meer input vanuit de buurt kunnen meenemen en welke 

taken u daar in kunt vervullen. 

Als u interesse heeft, mailt u dan uw vraag en/of uw telefoonnummer naar 

werkgroepconnexxionterrein@kpnmail.nl en wij nemen contact op met u. 

 

 

 



1. Stand van zaken 

De eigenaar en ontwikkelaar van het 

Connexxionterrein  (VOF de Remise) wil het in 2012 

door de gemeenteraad vastgestelde plan 

veranderen. De woningen zijn niet verkoopbaar, zo 

luidt de conclusie na jarenlang plannen maken.  

De Werkgroep Connexxionterrein wil u met deze 

uitgebreide nieuwsbrief op de hoogte brengen van 

de ideeën van de ontwikkelaar over een nieuw plan 

en de reactie van de werkgroep daarop.  

Ondertussen is er gestart met de sanering van een 

deel van het terrein. Dat alles om de vernieuwing 

van de VOMAR zo snel mogelijk te kunnen starten. 

Het in 2012 vastgestelde plan biedt daartoe juridisch 

de mogelijkheid. De mogelijkheid dreigt dat de 

woningen rondom en op de VOMAR niet gebouwd 

worden. De buurt blijft dan zitten met een VOMAR-

doos met heel veel achterkanten. De Werkgroep 

heeft er bij de gemeente op aangedrongen deze 

onwenselijke situatie te voorkomen.  

De VOF de Remise wil ook zo snel mogelijk de gemeenteraad een nieuw plan laten 

vaststellen. Dat nieuwe plan zou dan een globaal bestemmingsplan specifiek voor dit 

terrein moeten worden. De Werkgroep vindt de voorstellen nog niet overtuigend, 

mist de inbreng van het museum en wil dat sommige zaken meer gedetailleerd dan 

globaal vastgelegd worden. 

Wethouder Cassee heeft laten weten dat ook hij een aantal knelpunten ziet en dat 

deze moeten worden opgelost alvorens het plan aan de gemeenteraad kan worden 

voorgelegd.  

 

Lees in deze nieuwsbrief meer over het nu al acht jaar durende verhaal van de 

ontwikkeling van het terrein.  



2. Een korte geschiedenis van de planontwikkeling 

Het voorspel 

In 2005 wordt bekend dat Connexxion de remise aan de Leidsevaart 396 gaat verlaten. Connexxion 

vraagt aan het gemeentebestuur van Haarlem om de bestemming van het terrein te veranderen 

zodat wonen en daarmee een hoge verkoopprijs mogelijk wordt. Een ambtelijke werkgroep start met 

het opstellen van een Programma van Eisen. 

Een groep bewoners rondom het terrein verenigt zich in 2006 in wat de Werkgroep 

Connexxionterrein gaat heten. De groep ontwikkelt eigen plannen voor het terrein en benadert 

mogelijk geïnteresseerde projectontwikkelaars en woningcorporaties om over de kansen die het 

terrein biedt te overleggen. Buurtbewoners worden door de werkgroep op een bijeenkomst in de 

Pelgrimkerk geïnformeerd en er worden nieuwe leden voor de werkgroep geworven. Begin 2007 

maakt de werkgroep een maquette van het plan dat door de groep ontwikkeld is. 

Gemeenteraadsleden worden uitgenodigd om maquette en terrein te komen bekijken. 

Het zogeheten Functionele Stedenbouwkundig Programma van Eisen (FSPvE) wordt april 2007 door 

de gemeenteraad vastgesteld.  Tot verrassing van de werkgroep blijkt het NZH Vervoersmuseum niet 

tot het terrein te worden gerekend. De gemeenteraad is enthousiast over de inzet van de werkgroep 

en stelt in een raadsbreed aangenomen motie dat de Werkgroep Connexxionterrein bij de verdere 

planvorming betrokken dient te worden. Wethouder Nieuwenburg wil daar eerst niets van weten, 

maar na schorsing van de vergadering komt hij daarop terug.  

De nieuwe eigenaar 

Connexxion biedt vervolgens het terrein, met uitzondering van het museumdeel, te koop aan. 

Geïnteresseerde partijen wordt gewezen op de vervuiling die er op het terrein aanwezig is en op de 

gemeenteraadsbesluiten met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein. De hoogst biedende 

partij blijkt Hoorne Vastgoed BV te zijn, een aan VOMAR-supermarkten gelieerde ontwikkelaar. In 

een later stadium, we schrijven 2008, het hoogtepunt in de onroerend goed markt, koopt 

woningcorporatie Pré Wonen de helft van het terrein. Beide ontwikkelaars richten de Vennootschap 

Onder Firma De Remise op (kortweg VOF Remise). In augustus 2008 wordt de werkgroep door de 

wethouder uitgenodigd om met twee afgevaardigden de projectgroepvergaderingen bij te wonen 

waar gemeenteambtenaren en ontwikkelaar overleggen. 

De belangrijkste uitgangspunten in het gemeenteraadsbesluit (FSPvE) zijn: 

• Een begrenzing van de dichtheid van bebouwing (FSI
1
 maximaal 1,00) 

• Bebouwingshoogte aansluitend bij bestaande bebouwing, in het midden eventueel hoger 

• ondergronds parkeren voor bewoners, bezoekers en werkers 

• een gemengd functioneel programma  

• voldoende groen en speelruimte 

• zeven woonwagenstandplaatsen 

 

                                                           

1
 Floor Space Index, vloeroppervlak van alle gebouwen gedeeld door de oppervlakte van het gebied 



Met name de woonwagenstandplaatsen roepen veel discussie op. De woonwagenbewoners die naar 

tevredenheid in de Waarderpolder wonen, zijn niet in het door de gemeente bedachte verplaatsings-

plan gekend. Zowel de VOF Remise als de werkgroep pleiten voor een andere oplossing. Die wordt 

uiteindelijk gevonden in een aanpassing van het bestemmingsplan Waarderpolder en een financiële 

bijdrage van de VOF in de kosten van het opknappen van de bestaande woonwagenstandplaatsen.  

Het plan 

In de periode 2008-2011 wordt in stevig doch goed overleg met de werkgroep een nieuw 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) ontwikkeld dat voorziet in een herontwikkeling van 

de naastgelegen VOMAR-supermarkt en een hogere FSI, maar ook in een hoge ruimtelijke kwaliteit 

en een acceptabele oplossing voor het museum. Deze oplossing is een hoog gebouw voor museum 

en appartementen aan de Leidsevaart dat qua vormgeving verwijst naar een remise. Op een grote 

buurtvergadering in de Pelgrimkerk blijkt dat dit gebouw niet iedereen kan bekoren. Met name 

bewoners aan de overkant van de Leidsevaart maken bezwaar. Aangezien andere pijnpunten wel in 

het plan zijn opgelost (onder andere geen halfverdiepte parkeerkelders achter de Geweerstraat, 

maar een grote ondergrondse parkeergarage en een mooi plein) adviseert de werkgroep de 

gemeenteraad akkoord te gaan met het plan.  

In april 2012 stelt de gemeenteraad het SPvE vast. Het plan zal integraal onderdeel worden van het in 

2013 te actualiseren Bestemmingsplan Pijlslaan en omgeving.  

 
Gemeenteraadsbesluit 19-04-2012 – nr. 157098  

In 2012 vraagt de ontwikkelaar, zonder de werkgroep daarvan op de hoogte stellen, een 

bouwvergunning aan voor een blok woningen in de Boogstraat. De werkgroep probeert de contacten 

te herstellen. Ook voor het VOMAR-blok wordt een vergunning aangevraagd. 



3. Een nieuw plan in de maak 

Onverkoopbaar 

Voorjaar 2013 zoekt de ontwikkelaar contact met de werkgroep: het project kan niet conform het 

SPvE 2012 uitgevoerd worden wegens gebrek aan kopers voor de te realiseren woningen. De 

koopwoningenmarkt in Nederland bevindt zich in een crisis. De Werkgroep heeft begrip voor de 

situatie en geeft aan zoals altijd constructief mee te willen denken. In de zomer van 2013 organiseert 

de ontwikkelaar een aantal sessies om een nieuw plan te ontwikkelen samen met de gemeente en de 

werkgroep. De VOF wil het deelplan voor de herontwikkeling van de VOMAR wel zo snel mogelijk 

uitvoeren. In eerste instantie met aanpassingen: wel het winkeldeel, maar geen woningen 

ertegenaan en bovenop. Later wordt er toch een bouwaanvraag voor het complete blok, inclusief 

woningen aangevraagd. De werkgroep dringt aan op daadwerkelijke snelle bouw van de woningen. 

Sanering start zonder goede informatie naar de buurt toe 

In september worden omwonenden alsook de werkgroep onaangenaam verrast door de start van de 

saneringswerkzaamheden ter plaatse van het beoogde nieuwbouwdeel van de VOMAR. Naar 

aanleiding van telefonades van vasthoudende buurtbewoners besluit de VOF uiteindelijk om een 

“inloopavond” te organiseren. Op deze avond trekt de VOF het boetekleed aan en beloofd in de 

toekomst beter te communiceren met omwonenden. De Werkgroep meldt verrast te zijn door de 

ingelaste avond. De Werkgroep was/is van plan als er meer duidelijkheid is over het nieuwe plan een 

avond met de buurt te beleggen om standpunten te bepalen. Buurtbewoners geven aan eerder 

geïnformeerd te willen worden. De suggestie om dat via e-mail te doen wordt overgenomen. 

Globaal bestemmingsplan 

De VOF heeft voorgesteld een globaal bestemmingsplan te ontwikkelen met een lagere dichtheid 

(conform het in PvE uit 2007), maar zonder ondergronds parkeren en met uitsluitend woningen (niet 

conform het PvE uit 2007). De ontwikkelaar heeft al druk zitten rekenen en tekenen: er zijn schetsen 

gemaakt en er wordt als eis opgevoerd dat er 168 woningen gerealiseerd moeten worden waarvan 

minimaal 144 eengezinswoningen. Geen parkeergarage betekent veel parkeerplaatsen in de 

openbare ruimte en nog meer parkeerplaatsen “op eigen erf”. Daarnaast is een auto-ontsluiting 

Stephensonstraat - plein - nieuwe straat - Boogstraat noodzakelijk die voor meer verkeer in de 

Boogstraat zal zorgen. De VOF wil een plan met meer flexibiliteit en introduceert daartoe 

“spelregels”. Die spelregels bestaan er bijvoorbeeld uit dat sommige delen van het plangebied 

helemaal bebouwd mogen worden (100%) en andere voor 40%. 

Aangezien het plan nog wordt aangepast en nog niet bekend is bij de gemeenteraad heeft de 

gemeentelijk projectleider ons verzocht in deze nieuwsbrief geen plantekening op te nemen en 

niet  teveel in detail te treden. 

Knelpunten oplossen zegt wethouder 

De VOF de Remise presenteert haar ideeën als “Addendum” op het SPvE. Het gaat echter niet om 

een toevoeging of aanvulling, het betreft gewoon een nieuw plan. Het museum, een niet 

onbelangrijke speler in dit geheel, is echter nog helemaal niet betrokken bij de nieuwe plannen. De 

Werkgroep heeft een reactie op de voorstellen gegeven (zie hieronder). 



Ook wethouder Cassee ziet knelpunten. Hij heeft de VOF de Remise te kennen gegeven dat er voor 

deze knelpunten oplossingen nodig zijn voordat het plan aan het College van B&W kan worden 

voorgelegd. 

 

4. Reactie Werkgroep Connexxionterrein (september 2013)  

Nieuwe situatie 

De werkgroep heeft begrip voor het feit dat het vastgestelde plan op dit moment financieel 

onuitvoerbaar is. De VOF heeft aangegeven dat in het bijzonder de ondergrondse parkeergarage het 

plan duur maakt. De werkgroep betreurt het dat een autovrije of autoluwe wijk, een door de raad al 

voor de aankoop van het terrein in 2007 vastgesteld uitgangspunt, blijkbaar op dit moment niet tot 

de mogelijkheden behoort. De werkgroep ziet echter mogelijkheden om toch tot een acceptabel plan 

te komen. Een goede oplossing voor het parkeren en het museum blijft echter vooropstaan.  

VOMAR voldongen feit? 

Bijzondere aandacht vergt het voornemen om de vernieuwbouw van de VOMAR nu al door te zetten. 

Voor zover wij begrepen hebben is vergunning aangevraagd voor de VOMAR en de woningen 

daartegenaan en bovenop conform het SPvE 2012. De VOF heeft eerder aangegeven deze woningen 

niet te willen bouwen. Dat zou betekenen dat er een grote VOMAR-doos in het gebied komt te staan 

met heel veel achterkant(en). Een ons inziens onwenselijke situatie. Hoe kan dit voorkomen worden? 

Type plan/besluit 

Volgens het SPvE 2012  wordt bij de actualisering van het bestemmingsplan Pijlslaan e.o. (start 

2012/2013) het SPvE De Remise 2012 ingebed in het nieuwe bestemmingsplan. Ontwikkelaar wil 

echter veranderingen in het plan aanbrengen en het SPvE vervangen door een globaal 

bestemmingsplan. Dit zou nodig zijn omdat de procedure die tot nu gevolgd is (wabo-aanvraag op 

basis van het door de raad goedgekeurd SPvE) niet flexibel genoeg zou zijn om veranderingen in het 

plan aan te brengen. De in het Addendum opgenomen “spelregelkaart” zou wat betreft de 

ontwikkelaar gebruikt kunnen worden als bestemmingsplankaart. Wij vinden echter dat voor een 

plangebied als dit, midden in de stad, de regels in die kaart verder aangescherpt zouden moeten 

worden. Er zijn nu bijvoorbeeld mogelijkheden om direct tegen tuinen aan gebouwen neer te zetten. 

Verder biedt de kaart geen inzicht in de verkeersstromen. Hoe wordt dat geregeld? Scherpere regels 

dus, of gewoon weer een SPvE. 

Knelpunten in het voorstel van de ontwikkelaar (Addendum)   

� Onduidelijkheid over het museum: de VOF wil het eerder gedachte museumgebouw niet meer 

bouwen 

 

� De kwaliteit van het plein staat ernstig onder druk omdat het kleiner is ingetekend en er ook nog 

een autoverbinding richting Boogstraat overheen loopt. 

 

� Parkeeroplossing / Verkeer / Openbare ruimte / Groen: gezien het aantal woningen dat 

ontwikkelaar als “ondergrens” heeft gesteld zal zonder gebouwde parkeervoorziening een groot 

deel van de ruimte opgesoupeerd worden door verkeers- en parkeerruimte voor auto’s. 



 

� VOMAR-Blok: een grote VOMAR-doos met veel “achterkant” en “zijkant” is geen wenselijke 

situatie 

� De techniek van de spelregelkaart en allerlei termen (flexibele rooilijn, zoekgebied plein) zijn niet 

erg duidelijk en het is dus erg moeilijk te doorgronden waar we volgens de ontwikkelaar akkoord 

mee zouden moeten gaan 

 

� Aan twee andere kritiekpunten van de werkgroep  wil de VOF tegemoet komen  

- Mogelijkheden voor bebouwing tot 10 meter hoog direct tegen de achtertuinen van de 

Geweerstraat aan worden eruit gehaald 

- De hoogte van de bebouwing was op een aantal plekken opeens één meter hoger dan in het 

SPvE. De VOF heeft dit inmiddels aangepast. 

 

 

5. Hoe nu verder?  

Naar aanleiding van de reactie van de werkgroep en ambtelijk commentaar heeft de VOF zoals 

gezegd al een aantal zaken aangepast. Over een aantal fundamentele zaken bestaat echter nog 

onduidelijkheid. Ondertussen heeft de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) naar de 

voorstellen gekeken en ook commentaar geleverd. De VOF is bezig het plan aan te passen en is 

optimistisch: men denkt het voorstel begin november aan de wethouder voor te leggen. 

  

De werkgroep zal het aangepaste plan wederom van commentaar voorzien. De wethouder beslist 

dan of hij het voorstel van de VOF overneemt om een nieuw bestemmingsplan te maken. Dan 

moeten College van B&W en de gemeenteraad dat ook een goed idee vinden. Daarna kan dan het 

maken van dat bestemmingsplan starten. Dit plan moet dan vervolgens ook weer eerst via 

wethouder, College van B&W en gemeenteraad worden vastgesteld. Het duurt dus nog wel even. 

Overigens kan de VOF wel direct gaan bouwen volgens het in 2012 vastgestelde plan. Kortom, het 

verhaal van het Connexxionterrein is nog lang niet af. 

 

6. Meedoen met de werkgroep? 

De Werkgroep Connexxionterrein vergadert iedere tweede maandag van de maand om 20:00 uur. 

Indien u ook actief wil worden kunt u zich aanmelden via werkgroepconnexxionterrein@kpnmail.nl 

 


